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O

bie Izby Polskiego Parlamentu, Sejm i Senat ogłosiły rok bieżący Rokiem Tadeusza
Kościuszki. Okazją ku temu jest
przypadająca dokładnie 15 października 2017 roku dwusetna
rocznica śmierci wielkiego Polaka. Tak jak sto lat temu, kiedy
w setną rocznicę zgonu przywódcy insurekcji z 1794 roku, przez
całe Zagłębie przetoczyła się fala
uroczystości oficjalnie wówczas
nazywanymi „Obchodami Kościuszkowskimi”, tak i dzisiaj wiele miast znad Przemszy i Brynicy
przygotowuje wydarzenia, wpisujące się w upamiętnienie rocznicy
i przypominające czyny Kościuszki. Tak jak w 1917 tak i w 2017 roku Czeladź również pamięta. Sto
lat temu czeladzianie gremialnie
uczestniczyli w uroczystościach
ku czci bohaterskiego naczelnika
w sukmanie; najpierw we mszy
świętej, a później w demonstracji
patriotycznej, podczas której nastąpiło uroczyste odsłonięcie na
ścianie Ratusza, w samym sercu
czeladzkiego Rynku tablicy dedykowanej pamięci Tadeusza
Kościuszki. Ostatnim akordem
uroczystości było zasadzenie pamiątkowego dębu.
Sto lat później, nawiązując do
tamtych patriotycznych obchodów
nasze miasto po raz kolejny czcić
i wspominać będzie postać boha-
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chowy i Kędzierzyna-Koźla oraz
uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół w Czeladzi. Ci ostatni
wcielą się w rolę kosynierów. Narrację poprowadzi znawca epoki,
prof. Dariusz Nawrot.
A kiedy bitwa dobiegnie końca,
zgromadzeni mieszkańcy w asyście
grup rekonstrukcyjnych i pocztów
sztandarowych przy brzmieniu
werbli przemaszerują do Parku
Miejskiego imienia Tadeusza Kościuszki, gdzie Burmistrz Miasta
odsłoni pomnik wielkiego Polaka
i zasadzi pamiątkowy dąb.
Muzeum Saturn i tym razem
aktywnie uczestniczyć będzie
w tych historycznych wydarzeniach. Muzealnicy podobnie jak
w zeszłorocznej rekonstrukcji odgrywali będą włościan i mieszczan
czeladzkich sprzed ponad 220 lat.
Czeladzkie Muzeum to również
miejsce gdzie nastąpi niejako inauguracja uroczystości „Chwała
Kościuszce”, bowiem już w piątek 13 października o godz. 17.00
zapraszamy do naszej siedziby na
wydarzenia kulturalne poprzedzające niedzielne, oficjalne obchody
miejskie. W pałacu przy ul. Dehnelów 10 odbędzie się promocja
najnowszej, muzealnej publikacji,
wykład prof. Dariusza Nawrota
i wernisaż wystawy, a wszystko
poświęcone Tadeuszowi Kościuszce. Zapraszamy
Iwona Szaleniec

Wikarkowie –

Fotografia wykonana w atelier fotograficznym Wikarków.
Z archiwum rodzinnego pana Jacka Sztuki

W

poprzednim numerze „Oficyny Saturnowskiej” ukazało się wspomnienie o Ireneuszu
Wikarku, słynnym muzyku i dyrygencie, pochodzącym z Czeladzi artyście od śmierci, którego minęły
33 lata. We wspomnianym kwartalniku muzealnym
znalazła się również zapowiedź, mającego się pojawić w kolejnym numerze, artykułu poświęconego
najbliższym krewnym muzyka, właścicielom renomowanego zakładu fotograficznego w Czeladzi.
Rodzicami Ireneusza byli Tadeusz i Alfreda Wikarkowie. Tadeusz, syn Stanisława i Marii urodził się
20 maja 1910 roku w Dąbrowie Górniczej. Alfreda

W jedności siła!
Na

mocy uchwał najwyższych władz związkowych w dniu 15 października 1898
roku Sokolstwo Polskie, kierując
się wartościami patriotycznymi
i narodowymi, uznało Tadeusza
Kościuszkę za swojego patrona.
Wprowadzono wówczas obowiązek czczenia rocznicy jego zgonu
jako daty ważnej dla organizacji.
Ku pamięci pierwszego polskiego

propagatora wolności i praw człowieka, jak również demokraty,
który położył podwaliny społeczeństwa obywatelskiego gniazda
sokole urządzały „Zawody Kościuszkowskie”, a także wykłady
poświęcone życiu oraz chwalebnym czynom tegoż polskiego
i amerykańskiego generała.
Z dużą dozą prawdopodobieństwa można domniemywać,

z domu Wójcikówna, córka Adama i Gertrudy Kocot, urodziła się 1 sierpnia 1914 roku
w Czeladzi. Bratem Alfredy był imiennik
ojca Adam Wójcik, długoletni dyrektor naczelny (od 1957 roku), a wcześniej zastępca
dyrektora do spraw technicznych czeladzkich
Zakładów Ceramicznych „Józefów”, fabryki
położonej na rubieżach miasta, na granicy
z sosnowieckimi Milowicami. Tadeusz i Alfreda wzięli ślub w 1932 roku. Z małżeństwa tego oprócz syna Ireneusza urodzonego
w 1933 roku, przyszła na świat młodsza córka
Anna (rocznik 1940). Od 1937 roku Wikarkowie mieszkali na Piaskach przy ulicy Zamostem 1/3 (dzisiejsza ulica Bema). Okupację
rodzina przeżyła dzięki talentom artystycznym i zaradności Alfredy, ta bowiem podczas
wojny prowadziła sklepik. W popularnej na
Piaskach budce sprzedawała własne wyroby:
od ciast pieczonych głównie z łatwo dostępnej
marchwi, przez ubranka dziecięce własnoręcznie robione na drutach, po hafty i malowane, autorskie obrazy. Zarówno Tadeusz,
jak i jego żona z zawodu byli fotografami i już
przed wojną na czeladzkim rynku prowadzili
zakład fotograficzny. Wyposażenie atelier odkupili od innego, znanego w mieście mistrza
fotografii Wilhelma Kidawy. Wikarkowie,
zrzeszeni w cechu fotografików dbali o klientów, przykładali ogromną wagę zarówno do
jakości wykonywanych zdjęć, jak i świadczonych usług. Trudno się dziwić, że wkrótce ich
atelier zyskało rozpoznawalną markę, a oni
sami stali się właścicielami renomowanego

że od samego początku powstania gniazd w Czeladzi i Piaskach
urządzane były podobne obchody rocznicowe mające za zadanie
podtrzymać wspomnienie o postaci Kościuszki. Odnaleziona
w archiwach relacja prasowa
może stanowić wymierny dowód
organizacji takich uroczystości.
Odpis z Kurjera Zachodniego-Iskry z dn. 18.10.1933 r.
Sokolstwo na Piaskach miesiąc październik poświęciło patronowi Sokolstwa Polskiego

Tadeuszowi Kościuszce. Wstępem niejako do tych uroczystości były zawody lekkoatletyczne
urządzone staraniem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
na Piaskach między organizacjami działającymi na Piaskach:
Polskiej Macierzy Szkolnej, Klubem im. Marszałka Piłsudskiego, Związkiem Strzeleckim oraz
Sokołem. W zawodach drużynowych o nagrodę przechodnią
ufundowaną przez druha prezesa gniazda Pawła Dymeckiego zwyciężyła drużyna Sokoła
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– mistrzowie fotografii
zakładu fotograficznego, stawianego na równi z tymi najbardziej popularnymi i cenionymi w regionie jak np. Trochy w Mysłowicach,
Holasa w Katowicach, Arciszewskiego w Będzinie czy Braci Altman w Sosnowcu. Podczas wojny pracownia fotograficzna Wikarków, tak jak wszystkie zakłady należące do
Polaków, została skonfiskowana przez okupacyjne władze miejskie. Atelier objął niejaki
S. Tomorug, Rumun z pochodzenia, u którego
Tadeusz pracował do końca wojny.
Po okupacji Wikarkowie odzyskali i reaktywowali zakład, zmienili jego nazwę
z Foto-Styl na Foto-Wikarek i zamieszkali
na Starym Mieście, w kamienicy Sztuków
przy czeladzkim Rynku, tam gdzie dzisiaj
mieści się Cafe-Desa. Rodzinny interes rozwijał się bardzo dobrze zwłaszcza, że córka
Wikarków, Anna poszła w ślady rodziców.
Została również mistrzem fotografii i pracowała wspólnie z rodzicami w zakładzie.
Uzdolniony muzycznie Ireneusz także pasjonował się fotografią, wybierał niebanalne
plany, a zdjęcia wykonywał z wielką fachowością i starannością. Lubił fotografować,
choć nigdy nie robił tego zawodowo.
Wikarkowie wykonywali nie tylko zdjęcia użytkowe, ale także portrety i dokumenty historyczne związane z regionem. Brali
udział w wielu konkursach fotograficznych,
na których zdobywali prestiżowe nagrody.
Tragiczny dla rodziny okazał się rok
1968. W styczniu w wieku 54 lat zmarła
Alfreda, a w grudniu ukończywszy lat 58

przed Klubem im. Marszałka
Piłsudskiego. W grach sportowych I miejsce zajęli: w koszykówce Polska Macierz Szkolna,
a II Sokół; w siatkówce I miejsce zdobył Związek Strzelecki,
a II okół. W dniu 1 października w godzinach rannych gniazdo ze sztandarem i zarządem
na czele udało się do kościoła
by wysłuchać mszy św. odprawionej przez ks. szambelana
I. Imielę. Wieczorem odbyła się
w Sokolni uroczysta akademia,
podczas której przemawiał druh

– Tadeusz. Po przedwczesnej śmierci małżonków, zakład fotograficzny prowadziła
nadal ich córka Anna, nosząca już wówczas
nazwisko po mężu Białas. Pracownia otrzymała nowy szyld Foto Anna / d T. Wikarek.
Niestety 10 lat po śmierci rodziców, w wieku zaledwie 37 lat Anna zginęła tragicznie
w wypadku samochodowym. Na niej kończy
się też historia i działalność słynnego czeladzkiego atelier fotograficznego Wikarków.
Wprawdzie w latach 70. brat Tadeusza, Kazimierz Wikarek również zajął się tą profesją otwierając zakład w Czeladzi przy ul.
Tuwima i używając logo foto Wikarek, ale
stało się to jedynie powodem waśni rodzinnych oraz nieporozumień z wprowadzonymi
w błąd klientami. Mimo to przez lata pracownia funkcjonowała prowadzona najpierw
przez Kazimierza, potem jego córkę Annę,
wreszcie zięcia (znanego dziś fotografika).
Natomiast w prostej linii godnym kontynuatorem fotograficznych tradycji rodziny
jest wnuk Alfredy i Tadeusza, syn Ireneusza z pierwszego małżeństwa – Wojciech
Wikarek. Fotograf z wykształcenia, przez
wiele lat prowadził swój zakład fotograficzny w Bieruniu, a obecnie zajmuje się
filmem. Jest znanym zarówno w Polsce, jak
i za granicą filmowcem, autorem amatorskich filmów krótkometrażowych i dokumentalnych. Wielokrotnie nagradzany, jest
laureatem wielu prestiżowych wyróżnień.
Na swym koncie ma ponad 150 nagród festiwalowych. Jest jednym z najbardziej utytu-

Ochman, który wskazał na świetlaną postać wielkiego naczelnika jako wzór i ideał sokolstwa
polskiego. Najmłodsze druhenki
wykonały słuchowisko pt. „Do
wolności”. Deklamacje również
wykonali najmłodsi: Dzidzia
Biernacka, Kazia Janikowska
i Stanisław Bijak. Za deklamację pt. „ Improwizacja” St. Płodowskiego wykonaną z uczuciem, mała Dzidzia otrzymała
huragan braw od zachwyconej
publiczności. Chór Sokoła pod
batutą dh Pęcherskiego wykonał

łowanych polskich twórców kina niezależnego. Wszyscy członkowie rodziny Wikarków
byli utalentowani artystycznie: muzycznie
i plastycznie. Malowali, a ich obrazy tworzone różnymi technikami powstawały na
płótnie i na szkle. Równie łatwo przychodziło im malarstwo olejne, jak i akwarele czy
też szkice rysowane węglem lub piórkiem.
Alfreda malowała także pisanki, za które
otrzymywała główne nagrody konkursowe,
a które następnie eksponowane były w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Wszystkich członków rodziny Wikarków, nie tylko
Ireneusza cechowała ogromna muzykalność
i miłość do muzyki.
Z kolei życiową pasją Tadeusza Wikarka
był sport. Ogromną potrzebę ruchu realizował nie w jednej, ale w wielu dyscyplinach
sportu, którymi również zarażał swego syna. Tadeusz, a później i Ireneusz jeździli na
motocyklu, uprawiali szermierkę i kolarstwo.
Jeszcze przed wojną razem z żoną aktywnie
działał w Amatorskim Towarzystwie Sportowym. W roku 1938 oboje zostali wybrani
członkami zarządu tej organizacji.
Wikarkowie prowadzili aktywne życie,
przyjaźnili się ze znanymi rodzinami czeladzkimi pp. Hermanami, Pilarkami i Łakomikami. Częstym gościem w ich domu była
Maria Nogajowa, obecnie patronka Miejskiej
Biblioteki Publicznej.

kilka utworów. Na zakończenie
zespół amatorski gniazda odegrał komedię pt. „Młynarz i kominiarz” zdobywając serca widowni o czym świadczyły głośne
brawa. W dniu 8 października
odbyły się zawody pingpongowe,
w których I miejsce zajęła Polska
Macierz Szkolna, a II Klub im.
Marszałka Piłsudskiego. W dniu
15 października odbył się popis
gimnastyczny. Przed popisem
prezes gniazda odebrał raport
od naczelnika gniazda, po czym
w serdecznych i gorących sło-

Iwona Szaleniec

wach przemówił do braci sokolej,
zachęcając ją do dalszej wytężonej pracy w gnieździe dla dobra
Ojczyzny i Narodu. Po przemówieniu wręczono drużynom
dyplomy za zawody oraz piękny
puchar, dar prezesa. Rozpoczął
się popis, następnie „trojak”
odtańczony przez 3 trójki, dalej
ćwiczenia młodzieży żeńskiej
z chorągiewkami itd., a na zakończenia „Rota”. Organizacja
była sprawna i sprężysta.
Anna Binek-Zajda
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Saturn na orbicie
łódzkiego Imperium
Scheiblerów
Na

powstawanie, rozwój
i rozwiązania przestrzenne zespołów przemysłowomieszkalnych w okresie rewolucji przemysłowej wpływał szereg
czynników. W pierwszej kolejności wskazać należy kwestie postępu technologicznego i rozwoju
przemysłu. Bezsprzecznie istotny
wpływ wywarła także ewolucja
poglądów społeczno-gospodarczych oraz religijnych. W tym
kontekście ważnym nurtem
w rozwoju myśli filozoficznej
w drugiej połowie XVIII wieku
były utopijne poglądy dotyczące
ładu społecznego, wywodzące
się z mistycznych i neoplatońskich teorii, których geneza sięga
jeszcze doby renesansu. Wydaje
się, że wśród licznych koncepcji
rodzących się ówcześnie, szczególny wpływ na powstawanie zespołów fabryczno-mieszkalnych
miały poglądy Charlesa Fouriera
we Francji oraz Roberta Owena
w Wielkiej Brytanii.
Popularyzacja poglądów socjalistycznych oraz radykalizacja
postaw społeczeństw europejskich w konsekwencji doprowadziły wybuchu Wiosny Ludów
w 1848 roku. Protesty robotnicze wywołały reakcję ze strony
przemysłowców, którzy zaczęli
skłaniać się do rozwiązań gwarantujących stabilne funkcjonowanie fabryk za cenę poprawy
warunków życia pracownikom,
ale na warunkach przez siebie
określonych.
Koncepcje paternalistyczne
odwołują się do opisywanego
przez Arystotelesa patriarchalnego modelu rodziny. Tym samym

paternalizm oznacza dominującą
pozycję przywódcy (z założenia
mądrzejszego od pozostałych),
przejawiającego „ojcowski” stosunek do podwładnych, czyli
poza rolą kierowniczą pełniącego funkcję arbitra, opiekuna
i wychowawcy. Relacje takie powszechnie występowały w ustroju niewolniczym oraz feudalnym.
Generalnie paternalizm wyróżnia programowa nierównoprawność – uprzywilejowanego patrona oraz jego podopiecznych,
którzy są traktowani jako przedmiot zarządzania, oddziaływania
wychowawczego, a także odgórnego rozdzielnictwa dóbr. Z drugiej
strony za cenę uprzedmiotowienia
i uzależnienia od przemysłowca,
robotnicy otrzymywali z jego strony ochronę i opiekę. Wywodzący
się często ze środowiska wiejskiego, stosunkowo łatwo akceptowali
paternalistyczne zasady obowiązujące w przedsiębiorstwie, gdyż
były one, jak już wspomniano,
bliskie relacjom panującym
w tradycyjnym społeczeństwie
od czasów antycznych. Ponadto nie odbiegały zasadniczo od
funkcjonowania typowego folwarku – z tym, że panów feudalnych zastąpili przemysłowcy.
Modelowym przykładem paternalizmu przemysłowego była
wieloletnia działalność koncernu Alfreda Kruppa. Jej zasady
zostały zawarte w 1872 roku
w Generalregulativ, swoistej
konstytucji koncernu, zakładającej między innymi, że od pracowników oczekuje się zaangażowania, lojalności, umiłowania
do porządku. W zamian firma

zobowiązywała się zapewnić zatrudnionemu personelowi opiekę
medyczną, system emerytalny,
zasiłki i domy dla robotników
w podeszłym wieku, a przede
wszystkim osiedla, będące wzorcem powszechnie naśladowanym
w całej Europie.
Działalność Karola Scheiblera
w Łodzi rozpoczyna się w 1854
roku od uruchomienia nowoczesnej – jak na ówczesne czasy – fabryki przy Wodnym Rynku. Aby
zapewnić dalszy rozwój przedsiębiorstwa w 1870 roku nabył
teren posiadła „Księży Młyn”.
Budowa kolejnej przędzalni została ukończona w 1873 roku. Był
to wówczas najnowocześniejszy
zakład włókienniczy w Królestwie Polskim. Analiza porównawcza przeprowadzona przez
autora wskazuje także, iż była
to jedna z najnowocześniejszych
i największych przędzalni w ówczesnej Europie. Długość elewacji
frontowej sięgała 200 metrów. Fabryka wyznaczyła nowy kierunek
rozwoju budownictwa fabrycznego w Łodzi – monumentalnych
budowli o elewacjach z nietynkowanej cegły. Odbudowana po
pożarze w 1877 roku, a następnie
rozbudowana w 1879, stała się niedoścignionym wzorem dla łódzkich przemysłowców.
Niemal równocześnie z budową fabryki na Księżym Młynie rozpoczęto wznoszenie
domów dla robotników. Scheibler także w tej dziedzinie był
prekursorem. Domy robotnicze
wznoszone przy Wodnym Rynku od 1865 roku według projektu Jana Bojankowskiego, nale-

żały do jednych z pierwszych
tego typu obiektów w Królestwie
Polskim. Nie były jednak niczym
nowatorskim w skali kontynentu.
Osiedla budowano od początku
rewolucji przemysłowej i w drugiej połowie XIX wieku była to
dziedzina dobrze rozpoznana zarówno przez przemysłowców, jak
i projektantów.
W tym kontekście ciekawym
punktem odniesienia może być
Eisenheim, związane z hutą
Jacoby, Haniel und Huyssen
w Oberhausen (NadreniaWestfalia), uważane za jedno
z pierwszych osiedli robotniczych na terenie Niemiec. Po raz
pierwszy w zagłębiu Ruhry zastosowano tutaj układ czterech
wejść do budynku mieszkalnego, usytuowanych na osi każdej
elewacji (Kreuz-Grundriß). Domy w Eisenheim były sytuowane między ulicą a podwórkiem,
gdzie wznoszono wolnostojące
budynki gospodarcze. Poszczególne budynki nie były wygrodzone, a ogródki zgrupowano
wewnątrz kwartału.
Uderzające jest podobieństwo rozwiązań przyjętych
w Eisenheim i na Księżym
Młynie. W obu przypadkach
zrezygnowano z wygradzania
poszczególnych domów. W zbliżony sposób potraktowano kwestię usytuowania budynków
gospodarczych oraz ogródków.
W Łodzi domy są wyraźnie
większe – dwukondygnacyjne
z poddaszami użytkowymi. Na
każdej kondygnacji mieściły się
cztery mieszkania jednoizbowe
i cztery dwuizbowe. Dodatkowo po dwa jednoizbowe mieszkania były zlokalizowane na
poddaszach od strony szczytów.
Wejścia do mieszkań na parterze umieszczono w osiach elewacji szczytowych oraz elewacji frontowej (od strony głównej
alei). Natomiast na osi ścian podwórzowych ulokowane zostały
wejścia prowadzące na piętro.
Mimo różnic, zestawienie rzutów pozwala jednoznacznie
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stwierdzić, iż łódzkie domy
nawiązywały rozplanowaniem
wnętrz do krzyżowego rzutu
zastosowanego w Eisenheim.
Związki przemysłowców
łódzkich z Czeladzią zaczęły się
pod koniec XIX wieku. Starano
się rozwiązać problem stałych
dostaw węgla w stabilnych cenach, co było jednym z kluczowych dla przemysłu włókienniczego w Łodzi zagadnień niemal
od jego zarania. Stąd pomysł
nabycia kopalni na terenie Zagłębia, czyli w granicach tego
samego państwa, co – z oczywistych względów - nie było bez
znaczenia. W celu realizacji planu grupa fabrykantów z Łodzi
zawiązała najpierw konsorcjum
a następnie utworzyła towarzystwo akcyjne, w którym wiodącą
rolę odgrywali Karol II Scheibler oraz Alfred Biedermann.
Nie pozostało to bez wpływu na
dalszy rozwój zabudowy kopalni
oraz towarzyszącego jej osiedla
patronackiego.
Duże doświadczenie Scheiblerów w budownictwie mieszkaniowym dla robotników
wpłynęło na kształt zabudowy
kolonii przy kopalni Saturn. Ze
wstępnej analizy porównawczej
projektów oraz zrealizowanych
na ich podstawie obiektów można wskazać, iż istnieje znaczne
podobieństwo domów zrealizowanych przy dzisiejszej ulicy 21
listopada w Czeladzi z budynkami zbudowanymi na początku
lat 90. XIX wieku w Łodzi przy
ulicach Tymienieckiego 16 oraz
Kilińskiego 190 według projektów Pawła Rubensahma. W obu
przypadkach podobieństwo dotyczy ogólnej dyspozycji funkcjonalno-przestrzennej, liczby
kondygnacji oraz osi okiennych
poszczególnych elewacji. Odmienne są podziały architektoniczne fasad, a także występowanie wysuniętych okapów
dachowych w Czeladzi, których
nie stosowano w Łodzi (połacie
dachowe opierały się na gzymsie koronującym). Należy przy

tym pamiętać, że projekt architektoniczny miał w tym okresie
znacznie bardziej szkicowy charakter i ostateczny efekt zależał
w znacznej mierze od decyzji podejmowanych w trakcie budowy.
Zaledwie kilka lat później
kolonia przy czeladzkiej kopalni Saturn wzbogaciła się o Klub
Urzędniczy, przemianowany
wkrótce na Dom Ludowy. Autorem projektu datowanego na
1907 roku był Józef Pius Dziekoński, wybitny warszawski
architekt. Jego kontakty z Scheiblerami sięgają schyłku lat 70.
XIX wieku, kiedy wraz Edwardem Lilpopem zaprojektował dla
nich reprezentacyjną kamienicę
w Warszawie a następnie kaplicę
- mauzoleum rodowe na łódzkim
cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Zastanawiające jest
wszakże, że uznany architekt,
specjalizujący się przede wszystkim w architekturze sakralnej
w duchu neogotyku, propagujący jego narodową odmianę, zaprojektował budynek o cechach
bliskich ówczesnej architekturze
niemieckiej. Kwestia ta bez wątpienia wymaga dalszych badań.
Kolejnym projektem sporządzonym przez Dziekońskiego dla
Towarzystwa Saturn były plany

domu zbornego. Obiekt ten zrealizowany w 1911 roku reprezentuje formy, które są bliskie zarówno secesji, jak i neobarokowi,
zwłaszcza ze względu na miękkie, krzywoliniowe fasady szczytowe oraz łączenie powierzchni
tynkowanych z nietynkowanymi obramieniami. Można także
dostrzec związki z architekturą
sakralną (wieża - dzwonnica; nawowy układ wnętrz).
Omawiany budynek do pewnego stopnia przypomina elektrownię na terenie zakładów
Scheiblerów w Łodzi. Jest to
dzieło wybitne ze względu nie
tylko na jakość architektury, ale
także nowatorstwo konstrukcji
oraz dobór materiałów wykończeniowych. W świetle zachowanych dokumentów za jej autora
uchodzi Alfred Frisch, inżynier
technolog zatrudniony wówczas
w fabryce. Rodzi się wątpliwość,
czy tak prestiżową inwestycję
powierzono by technologowi bez
doświadczenia architektonicznego, o czym może świadczyć brak
jakiejkolwiek wzmianki o innych
realizacjach.
Jeśliby uznać zbieżność form
architektonicznych oraz dat budowy obu obiektów za przesłankę wystarczającą do wskazania

autora obu budynków, to wiele
przemawiało by za osobą Józefa Dziekońskiego. Wymagać to
jednak będzie dalszych badań
o kwerend archiwalnych.
Teraz jednak można zaryzykować stwierdzenie, że związki kopalni Saturn w Czeladzi
z przemysłowcami z Łodzi
owocowała rozwojem gospodarczym i architektonicznym
przedsiębiorstwa oraz związanej z nim zabudowy mieszkaniowej. Cały szereg podobieństw pozwala przypuszczać,
iż powstawały one na deskach
tych samych architektów. Należy mieć nadzieję, że w najbliższym czasie uda się przeprowadzić dalsze badania, które
pomogłyby rzucić nowe światło
na tę fascynującą kwestię.
dr hab. inż. arch.
Bartosz M. Walczak,
prof. Politechniki Łódzkiej .
Kierownik Zespołu Rewitalizacji.
Zakład Historii Architektury,
Rewitalizacji
i Konserwacji Zabytków.
Instytut Architektury
i Urbanistyki
Politechniki Łódzkiej
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pomocnika od 5 września
1911 r., żonaty.
Feliks Malinowski syn
Antoniego, ur. w 1881 r.
we wsi Białaczów w powiecie
opoczyńskim, murarz,
zatrudniony w kopalni od
4 lutego 1907 r., pozostawił
żonę i troje małych dzieci.
Mikołaj Mosur syn Wojciecha,
ur. w 1875 r. w Kluczach
gmina Bolesław, mieszkaniec
Czeladzi, pracownik kopalni
(pomocnik) od 10 marca 1916 r.,
żonaty, osierocił pięcioro dzieci.

katastrofy w kopalni Czeladź”
S

łońce niespiesznie wstawało
nad Piaskami stopniowo rozpraszając nocny mrok, gdy ciszę
rozdarł nagle piskliwy, niezwyczajny, bo powtarzany trzykrotnie
dźwięk syreny kopalnianej. W tej
samej chwili 12 rodzinom cały
świat rozpada się na kawałki.
W zaledwie kilkanaście minut
po ustaniu sygnału alarmowego
przy bramie kopalni zbiera się
olbrzymi tłum. Setki ludzi pełnych strachu oraz rozpaczy czeka
z niecierpliwością na wiadomości o losie swoich najbliższych.
Większość z nich klęczy na ziemi, głośno odmawia modlitwy,
żarliwie wzywa opieki Matki Bożej i św. Barbary. Niebawem napływają pierwsze, wstrząsające
informacje, w końcu ogłaszane
są nazwiska ofiar. W ogólnym lamencie przebijają się rozpaczliwe
krzyki kobiet. Nie do opisania jest
nieutulony płacz osieroconych
dzieci daremnie wzywających
swoich ojców.
Wrzesień 1917 r. Rewizja nośnej liny wyciągowej w szybie
„Piotr” ujawnia pęknięcie drutów
wewnętrznych i zewnętrznych
w przyległych splotkach liny oraz
korozję innych jej elementów. Powiadomiony o konieczności podjęcia działań w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa
eksploatacji wyciągów szybowych

niemiecki zarząd przymusowy
zakładu lekceważy zgłoszenie.
Niebawem dochodzi do tragedii.
W piątek, 14 września na oczach
sygnalistów szybowych - Wincentego Obertała i Jana Ochmana – rozgrywają się dramatyczne
sceny. W czasie wyjazdu w górę z poziomu 210 metrów klatka
z ludźmi, będąca już prawie na powierzchni, zrywa się z liny i spada
na dno szybu. Słychać jeszcze było
przeciągły ludzki skowyt, głośne
uderzenie, a potem już był tylko
zupełny spokój.
O GODZ. 5.15 NA WIECZNĄ
SZYCHTĘ ODCHODZĄ:
Antoni Nowak syn Mateusza,
ur. w 1898 r., mieszkaniec
wsi Przeczyce, zatrudniony
jako pomocnik od 22
lutego 1916 r., kawaler.
Antoni Jarosz syn Jana,
ur. w 1881 r. we wsi Czechów
pow. Pińczów, górnik
zamieszkały na Piaskach,
zatrudniony od 7 maja 1908 r.,
żonaty, osierocił czworo
małoletnich dzieci.
Józef Więcek syn Jana,
ur. w 1880 r. w Gzichowie,
mieszkaniec Piasków, przyjęty
do pracy 29 października
1901 r. w charakterze
górnika, pozostawił żonę

i pięcioro nieletnich dzieci.
Szymon Kuzia syn Mateusza,
ur. w 1866 r., czeladzianin,
górnik kopalni „Czeladź”
od 13 czerwca 1901 r., żonaty,
osierocił czworo dzieci.
Ignacy Trząski syn Mikołaja,
ur. w 1864 r. w Czeladzi,
górnik z ponad 25 letnim
stażem pracy, kawaler.
Stanisław Wieczorek syn
Stanisława, ur. w 1873 r.,
mieszkaniec Czeladzi,
zatrudniony od 26 września
1903 r., osierocił jedno dziecko.
Wincenty Wojdała syn
Piotra, lat 37, rodem z Białego
Kościoła w powiecie
olkuskim, zamieszkały na
Piaskach, przyjęty do pracy
na stanowisko górnika
7 kwietnia 1904 r., pozostawił
w osamotnieniu żonę
i dwoje nieletnich dzieci.
Marcin Jakubczyk syn
Mikołaja, ur. w 1887 r. we wsi
Mstów gmina Koziegłowy,
sześcioletni staż pracy jako
pomocnik, kawaler.
Tomasz Ogłódek syn Ignacego,
ur. w 1869 r., czeladzianin,
z zawodu murarz, przyjęty
do pracy 17 września 1896 r.,
żonaty, osierocił dwoje dzieci.
Wacław Gruszka syn Jana,
ur. w 1877 r. w Czeladzi,
zatrudniony na stanowisku

Trzy dni po makabrycznym wypadku odbył się wspólny pogrzeb
wszystkich ofiar. Bolesne współczucie i chęć oddania ostatniej
posługi poległym na posterunku
pracy zgromadziły rzesze ludzi.
Dwanaście trumien kryjących
zwłoki zmarłych najpierw spoczęły w kaplicy kopalnianej. Po
psalmach żałobnych kazanie
krzepiące serca zbolałych wygłosił ks. Jerzy Imiela. Następnie
proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM ks. Mieczysław Maria
Rogójski w asyście licznego kleru, poprzedzany przez delegacje
robotników kopalń zagłębiowskich z udziałem przedstawicieli Ratusza oraz zarządu kopalni
„Czeladź” przy smutnych dźwiękach dwóch orkiestr górniczych
i w otoczeniu czeladzkiej Straży
Ogniowej Ochotniczej, poprowadził żałobny kondukt do kościoła.
W przybranej kirem świątyni po
nieszporach i przemówieniu wygłoszonym przez nadetatowego
wikariusza ks. Tomasza Brzozowskiego trumny niesione na
ramionach współtowarzyszy
pracy zostały odprowadzone na
miejsce wiecznego spoczynku.
Mogiła nie zachowała się do naszych czasów.
___________

Anna Binek-Zajda

Źródła:
Kurier Zagłębia z dn. 18.09. 1917 r.
Archiwum Państwowe w Katowicach, 845 Towarzystwo Bezimienne
Kopalń Węgla „Czeladź”, sygn. 528.
Akta USC w Czeladzi
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Będzie kalendarz historyczny na 2018 rok
S

tało się już niepisaną tradycją, że co roku czeladzkie
Muzeum przygotowuje i wydaje
Kalendarz Historyczny. Każdy
rocznik albo poświęcony jest
jednemu, wybranemu z długich
dziejów miasta wydarzeniu albo
prezentuje utrwalone na archiwalnych zdjęciach zabytkowe obiekty,
nieistniejące już zabudowania czy
dawne, sielskie widoki Czeladzi.
Wybór tematu przewodniego kalendarza na rok przyszły
padł na, jakże by inaczej, setną
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten wielki
jubileusz z pewnością stanie się
w roku 2018 głównym motywem
setek wydarzeń kulturalnych, imprez artystycznych, konferencji
naukowych czy rozważań historycznych. Również czeladzkie
Muzeum od wielu miesięcy czyni
przygotowania do stulecia narodzin Niepodległej. W planowanych na tę okoliczność licznych
przedsięwzięciach, przewidziane
zostało m. in. wydanie publikacji
o czeladzkich drogach do niepodległości. Tekst planowanej książki
wyszedł spod pióra znawcy epoki, pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab.
Dariusza Nawrota.
Polska walka narodowowyzwoleńcza stanowiła proces trwający ponad 120 lat, a odzyskanie
wyśnionej wolności w 1918 roku
to końcowy efekt wielu zrywów
powstańczych, wojen i ruchów
społeczno-politycznych. Naszym
celem jest opisanie z perspektywy
Czeladzi wszystkich lub niemal
wszystkich najistotniejszych wydarzeń, które w efekcie okazały
się kolejnymi cegiełkami w odbudowie suwerennego państwa
polskiego. Pojawią się więc mało
znane, czeladzkie epizody ogólnonarodowej historii, fakty o zaangażowaniu miasta i jego mieszkańców w dziejowe wydarzenia,
informacje o roli jaką w nich pełniła Czeladź.

W publikacji snujemy historię
poczynając od czasów insurekcji
kościuszkowskiej, przez zryw
powstańczy ziemi zagłębiowskiej w okresie napoleońskim,
okres powstania listopadowego
i styczniowego, popowstańcze
lata zaborczych prześladowań,
ucisku i represji, po czasy Legionów Piłsudskiego, I wojny światowej oraz powojennych walk
o kształt granic zmartwychwstałej Rzeczpospolitej.
Zapowiadana książka ukaże się na rynku wydawniczym
w okolicach listopadowego Święta Niepodległości 2018 roku, ale
już od stycznia może Państwu towarzyszyć kalendarz, będący niejako zwiastunem i zapowiedzią
wspomnianej publikacji. W tym
wyjątkowym historycznym wydawnictwie każdej z dwunastu
kart wraz z miesiącem przypisane zostało również jedno, dziejowe wydarzenie. Zamieszczone
krótkie, wręcz lapidarne teksty
jedynie będą sygnalizować historyczne fakty. Jednak treść opisów
jednoznacznie ukaże Czeladź jako miasto aktywnie uczestniczące

we wszystkich wydarzeniach kluczowych dla historii porozbiorowej Polski, miasto, które od czasu
wymazania Polski z mapy Europy,
niepozostające biernym świadkiem
dziejowych losów ojczyzny.
Niewątpliwie obok wartości
edukacyjnej równie mocną stroną kalendarza jest piękna szata
graficzna. Informacje historyczne każdej karty dodatkowo zostały wzbogacone ilustracjami,
obrazującymi opisywane fakty.
Powstałe specjalnie na potrzeby
tego wydawnictwa pochodzą
z warsztatu znakomitej artystki Teresy Strojniak. Tworzone
przez wiele miesięcy, poprzedzone konsultacjami historycznymi, kolorowe obrazy stanowią
dodatkową atrakcję kalendarza,
czyniąc publikację prawdziwą
perełką wydawniczą i gratką kolekcjonerską.
Oczywiście każdy użytkownik Kalendarza, wyżej niż estetykę ceniący funkcjonalność, znajdzie w nim potrzebne na co dzień
przejrzyste informacje o świętach
państwowych, kościelnych, społecznych, ale także jak zawsze

w muzealnym wydawnictwie
wiadomości o ważnych rocznicach tych ogólnonarodowych
i tych lokalnych.
Dedykując niniejsze wydawnictwo pamięci naszych przodków, którzy walczyli, ginęli,
cierpieli i pracowali w intencji
odzyskania wolnej, niepodległej Ojczyzny, Muzeum Saturn
w Czeladzi współczesnym Polakom, spadkobiercom wielkiej
spuścizny z 1918 roku życzy na
cały Jubileuszowy Rok wszystkiego najlepszego.
Iwona Szaleniec

Coraz bliżej do upublicznienia listy czeladzian
– ofiar II wojny światowej

Od

ponad roku Muzeum Saturn realizuje zakrojone na szeroką skalę wyzwanie o naukowym charakterze, którego celem jest zebranie
rozproszonych informacji dotyczących mieszkańców naszego miasta poddanych dotkliwym represjom ze strony okupantów niemieckiego oraz
sowieckiego w latach 1939-1945, ale przede wszystkim w miarę pełna identyfikacja czeladzian pozbawionych życia podczas wojny. Za nami pierwszy,
bardzo trudny etap projektu, czyli prowadzenie
żmudnych kwerend archiwalnych. Podejmowane
starania przyniosły wymierne rezultaty, choć nierzadko napotykały na bariery w postaci poważnych
utrudnień badawczych, wobec których – po 78 latach od rozpoczęcia konfliktu – stawaliśmy często
bezradni. Z tego też powodu działania dokumentacyjne nie doprowadzą już w wielu przypadkach do

pełnego ustalenia tożsamości, to znaczy poznania
z imienia i nazwiska, miejsca w życiu miasta, wykonywanego zawodu, a także okupacyjnych losów
i okoliczności śmierci wszystkich czeladzian, ofiar
II wojny światowej.Obecnie trwają intensywne prace polegające na przetworzeniu zgromadzonej bazy
danych na wersję elektroniczną, a następnie publicznym jej udostępnieniu na stronie internetowej
Muzeum Saturn. Wtedy dopiero będzie też możliwa ostateczna weryfikacja nazwisk, ponieważ
dzięki wiedzy, na którą wciąż liczymy od rodzin
pomordowanych, zaginionych, więzionych czy wywiezionych na roboty przymusowe spis ma szansę
zostać szybko uzupełnionym. Dzięki temu te osoby
będą mogły żyć w pamięci miasta i tworzyć jego
historię „z ludzką twarzą”.
Anna Binek-Zajda
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Prace renowacyjne przy grobowcu. Fot. Muzeum Saturn

Ratujmy czeladzkie „Powązki”!
J

uż po raz trzeci na parafialnej
nekropolii przy ul. Nowopogońskiej, natomiast powtórnie
na cmentarzu komunalnym zostanie przeprowadzona kwesta na
rzecz odnowy zabytkowych nagrobków. Wzorem lat ubiegłych
serdecznie prosimy o szczodre
wsparcie tej pożytecznej inicjatywy. W środę 1 listopada przy
bramach wejściowych obu
cmentarzy w godz. 9.00-17.00
będą widoczni kwestujący (osoby z życia publicznego, radni,
działacze społeczni, członkowie
lokalnych organizacji, wolontariusze) zaopatrzeni w imienne
identyfikatory oraz oznakowane
puszki-skarbonki.
Środki z tegorocznej zbiórki zostaną przeznaczone na kontynuację prac renowacyjnych najbar-

dziej rozpoznawalnego zabytku
- nagrobka w formie mauzoleum
z charakterystyczną kolumnadą,
którego wartość tak historyczna,
jak i artystyczna jest bezsporna.
Z uwagi na rozmiary obiektu, ale
także na stopień jego destrukcji
kompleksowe odnowienie nagrobka wymaga zabezpieczenia
ogromnych środków finansowych. Każdemu, kto zechce nam
pomóc w realizacji tego szczytnego dzieła serdecznie dziękujemy. Wszystkich darczyńców
zapewniamy, że każda ofiarowana złotówka była i będzie dobrze
wykorzystana.
Prace renowacyjne przy obiekcie
rozpoczęły się zgodnie z harmonogramem, w maju. Wtedy
nagrobek został poddany zabiegom wzmocnienia strukturalne-

go najsłabszych elementów tzn.
zwieńczenia kolumn. Szczyty
podpór pokryte zostały specjalną substancją, a następnie zabezpieczone folią. Przez trzy tygodnie były utwardzane, po czym
„kąpielą” środkami chemicznymi
pod ciśnieniem cały zabytek został oczyszczony z brudu, glonów,
plam i zacieków. Dwa tygodnie po
przeprowadzonym zabiegu grobowiec został powtórnie wzmocniony, tym razem w całości.
Koszt odnowy tego monumentalnego nagrobka jest bardzo duży.
Zebrane na ten cel podczas ubiegłorocznej zbiórki przez kwestujących środki pieniężne to zaledwie 10% szacowanych wydatków.
Bez dodatkowych pieniędzy proces odnowy kolumnady trwałby
latami. Na szczęście w realiza-

cję tego zadania włączyła się
również gmina Czeladź, dzięki
czemu możliwe stało się zakupienie piaskowca, z którego będą
odtwarzane zupełnie zniszczone
fragmenty takie jak: tralki, płyty
z płaskorzeźbami w górnej części grobowca czy krzyż łaciński.
Mamy nadzieję, że dzięki pozyskanej dotacji oraz funduszom,
które uzbieramy w zbliżającej się
kweście, na Dzień Wszystkich
Świętych 1 listopada 2018 roku
kolumnada – jak nowa – będzie
cieszyła oczy odwiedzających
groby bliskich na najstarszej czeladzkiej nekropolii.
Nie pozwólmy zginąć „kamiennej” historii Czeladzi.
Społeczny Komitet Odnowy
Czeladzkich Nagrobków
PRO MEMORIA
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Lektury Pana Hieronima

Tadeusz Kościuszko

W 100. rocznicę obchodów
kościuszkowskich w Czeladzi
1917-2017

200.

rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki
oraz 100. rocznica czeladzkich
obchodów kościuszkowskich to
niezwykła okazja do przypomnienia sylwetki tego Wielkiego
Polaka i jego działalności związanej z dążeniem do odzyskania
niepodległości przez Polskę.
Co przyczyniło się do tego, że Tadeusz Kościuszko stał
się symbolem walki o wolność
i równość, postacią wskazywaną
kolejnym pokoleniom jako wzór
patrioty? Jak wyglądała jego dro-

Wystawy

W sierpniu i wrześniu we wnętrzach Muzeum Saturn prezentowaliśmy wystawę fotograficzną
pt. „W kręgu Chasydów” pochodzącą ze zbiorów Żydowskiego
Muzeum Galicja w Krakowie.
Ekspozycja składała się z kilkudziesięciu zdjęć wykonanych
przez izraelskiego fotografa Gila Cohena-Magena, który przez
dekadę z aparatem w ręku podpatrywał codzienność społeczności jerozolimskiej dzielnicy
Mea Szearim zamieszkałej przez
chasydów. Wystawę można zwiedzać jeszcze do 8 października.

Muzealny Klub Juniora

Pierwsze spotkanie Muzealnego Klubu Juniora zatytułowane
„Wspomnienie lata, czyli pamiątki z przeszłości” poświęcone

ga do zajęcia tak ważnego miejsca w świadomości Polaków?
A także w jaki sposób Czeladź
uczciła pamięć o Kościuszce sto
lat temu w 1917 roku, kiedy Polska zbliżała się do odzyskania
niepodległości? Na te pytania
stara się odpowiedzieć w swojej
najnowszej publikacji Dariusz
Nawrot wybitny historyk, profesor Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, doktor habilitowany nauk humanistycznych
w zakresie historii oraz autor
ponad 100 publikacji naukowych

było wakacyjnej przygodzie. Na
zajęciach 10 września uczestnicy
w technice kolażu (collage) ujęli
swoje wrażenia z mijającego lata i przedstawili pobyty na plaży, zachody słońca czy wizyty
w zoo. Warsztaty poprowadziła
Dobrawa Skonieczna-Gawlik.

dotyczących dziejów ziem polskich u schyłku Rzeczypospolitej
i w epoce napoleońskiej. Autor
w pracy pt. „Tadeusz Kościuszko w 100. rocznicę obchodów
kościuszkowskich w Czeladzi.
1917-2017” wskazuje na ważne
punkty w życiu bohatera, które
przyczyniły się do podejmowania przez niego kolejnych kroków
zarówno w życiu osobistym, jak
i zawodowym. Przedstawia etapy edukacji Tadeusza, jego pobyt
we Francji oraz w Ameryce gdzie
brał udział w wojnie o niepodle-

ki, kierownika Zakładu Historii
Judaizmu i Literatur Żydowskich
Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Prelegent ukazał
dzieje chasydyzmu - ruchu religijnego zapoczątkowanego w XVIII
w. którego celem była odnowa religijności wyznawców judaizmu.
Niezmiernie interesujące wystąpienie pt. „W kręgu Chasydów”
odkryło przed słuchaczami jego
różne wymiary.

Koncerty
z cyklu Muzyczne Piątki

Wieczory Historyczne
na Saturnie

22 września w Muzeum Saturn
gościliśmy dr hab. Michała Galasa, dyrektora Instytutu Judaisty-

29 września we wnętrzach pałacu pod filarami zabrzmiała
muzyka w wykonaniu utalentowanych członków Back to Big
Band pod batutą Romana Hyli. Melodyczne i jednocześnie
nastrojowe szlagiery muzyki
filmowej zabrały melomanów
w muzyczną podróż z Czeladzi
do Hollywood. Mniej lub bardziej znane, z dużego i małego

głość Stanów Zjednoczonych
a także powrót i działalność na
terenie Ojczyzny. Istotne miejsce
w treści publikacji zajmuje 100.
rocznica śmierci przepadająca
na 1917 rok w której obchody
w oczekiwaniu na zbliżające się
odzyskanie niepodległości włączyła się również Czeladź.
Treść publikacji uzupełniają
ilustracje prezentujące obrazy
przedstawiające Tadeusza Kościuszkę oraz ludzi blisko z nim
związanych, miejsca w których
przebywał lub też sceny batalistyczne. Zamieszczone zostały
również ryciny przedstawiające
plany umocnień czy sceny z życia Kościuszki. Całość dopełnia
niezwykle bogata bibliografia.
Publikacja ukaże się staraniem
Muzeum Saturn w październiku
2017 roku. Wydawnictwo będzie
do nabycia w siedzibie Muzeum
przy ul. Dehnelów 10.
Hieronim

ekranu przeboje, w niezwykle
ciekawej aranżacji bawiły publiczność do późnego wieczora.

Europejskie Dni
Dziedzictwa Narodowego

Po raz ósmy Muzeum Saturn włączyło się w największy w Europie
projekt społeczny i edukacyjny
– Europejskie Dni Dziedzictwa
– którego celem jest promowanie regionalnego dziedzictwa
kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach
kultury europejskiej. Tradycyjnie czeladzka placówka muzealna przygotowała znakomite,
interdyscyplinarne wydarzenia
stanowiące doskonałą okazję do
ukazania pozostałości kultury
przemysłowej w naszym mieście
pod kątem wpływu górnictwa
na kształtowanie się krajobrazu
kulturowego Zarzecza, czyli terenów położonych na prawym
brzegu rzeki Brynicy. Trzy dni
|C.d. na str. 10 >>
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spotkań z zabytkami pozwoliły
tak na podążanie śladami historii czeladzkiego przemysłu węglowego, jak i na wspomnienia
związane z czasami wydobycia
„czarnego złota”.
W piątek, 15 września wszyscy
chętni wysłuchali wykładu dra
hab. inż. arch. prof. Politechniki
Łódzkiej Bartosza M. Walczaka, który w interesujący sposób
omówił rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne zastosowane na
łódzkim osiedlu Księży Młyn
oraz Starej Kolonii Saturn związane z paternalistycznymi koncepcjami zarządzania stosowa-

nymi przez rodzinę Scheiblerów.
Następnego dnia został zorganizowany spacer edukacyjny tropem unikatowego materialnego
i niematerialnego postgórniczego
dziedzictwa, który poprowadziła Anna Binek-Zajda. Jednocześnie we wnętrzach muzealnych
można było podziwiać wystawę zatytułowaną „Świadkowie
przemysłowego pejzażu Czeladzi” prezentującą współczesne
fotografie obiektów administracyjnych, mieszkalnych, jak
też technicznych przynależnych
niegdyś do kopalń węgla kamiennego „Saturn” i „Czeladź”

autorstwa Krystiana Niedbała.

Narodowe Czytanie

2 września 2017 r. Muzeum Saturn było współorganizatorem
Narodowego Czytania zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Nogajowej w Czeladzi. W ramach
spotkania z „Weselem” Stanisława Wyspiańskiego mającego
miejsce w Kopalni Kultury zorganizowano warsztaty „Posag
panny młodej”. Na dwugodzinnych zajęciach z hafciarstwa
zgłębiano tajemnice monogra-

mów będących niegdyś nieodłącznym elementem dekoracyjnym wyprawy ślubnej.

„Kultura 60+”

23 i 24 września w ramach akcji
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura
60+” zaprosiliśmy wszystkich
seniorów do zapoznania się
z historią obiektu będącego
siedzibą naszego muzeum oraz
zwiedzania z przewodnikiem
wystawy „W kręgu Chasydów”
ze zbiorów Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie.

IV KWARTAŁ 2017 | MUZEUM SATURN ZAPRASZA
PAŹDZIERNIK
Do 8 października gościć będzie wystawa fotograficzna pt. „W kręgu Chasydów”
udostępniona przez Żydowskie Muzeum
Galicja w Krakowie.
8 października o godz. 13.30 zapraszamy dzieci i młodzież na warsztaty wikliniarskie zorganizowane w ramach Muzealnego
Klubu Juniora. W ramach zajęć „Wiklinowy zawrót głowy” wspólnie zgłębimy
tajemnice wiklinowego koszyka, dowiemy
się jaka jest różnica pomiędzy pleceniem
a wyplataniem oraz poznamy krótką historię
plecionkarstwa w Polsce. Teorię, tradycyjne już połączymy z twórczym działaniem,
a naszym zadaniem będzie wyplatanie serduszek, rybek i wianuszków.
Z okazji 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki zapraszamy na uroczystości „Chwała
Kościuszce”.
13 października
godz. 17.00 (piątek) w siedzibie
Muzeum odbędzie się promocja
książki autorstwa
prof. dra hab. Dariusza Nawrota
pt. „Tadeusz Kościuszko w 100. rocznicę
obchodów kościuszkowskich w Czeladzi”
wydanej przez Muzeum Saturn. Spotkaniu

towarzyszyć będzie wykład autora publikacji, który przybliży postać Tadeusza Kościuszki – wielkiego Polaka i patrioty oraz
otwarcie wystawy „Tadeusz Kościuszko
– w kręgu tradycji ludowej i narodowej” ze
zbiorów Muzeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego w Warszawie.
Natomiast 15 października odbędą się
uroczystości miejskie: msza święta w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w intencji T. Kościuszki i Ojczyzny,
inscenizacja historyczna na Rynku w Czeladzi, przemarsz uroczystego pochodu do
Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki,
zasadzenie dębu pamiątkowego oraz odsłonięcie popiersia Tadeusza Kościuszki.
Najbliższe spotkanie inaugurujące cykl
spotkań w ramach Muzealnej Akademii
Seniora 2017/2018 dotyczyć będzie rodu
Scheiblerów dopisującego się także do hi-

27 października godz. 18.00 zapraszamy
na koncert w ramach Muzycznych Piątków.
W jesienny nastrój wprowadzi nas recital
Zuzy Pyci z zespołem. „Jesienne con passione” będzie zapewne intrygującą podróżą
w melodie i teksty opisujące barwy jesieni
od tęsknoty, nostalgii po radosny nastrój
spaceru pośród pożółkłych liści.

LISTOPAD
Listopadowy Wieczór Historyczny na
Saturnie poświęcony będzie genealogii nauce pomocniczej historii, zajmującej się
badaniem więzi rodzinnych między ludźmi
w oparciu o zachodzące między nimi pokrewieństwo i powinowactwo. 3 listopada
zapraszamy zatem wszystkich, którzy zainteresowani są dotarciem do swoich korzeni
rodzinnych i odkryciem tajemnicy pochodzenia własnego rodu.
10 listopada o godzinie 17.00 w przeddzień Święta Niepodległości zapraszamy
na kolejne wspólne muzykowanie w ramach
akcji „Dla Ciebie śpiewam, Polsko!”

storii Czeladzi. Wykład, który odbędzie
się 17 października o godz. 10.00 wygłosi
Anna Binek-Zajda.

Listopadowe zajęcia, jak to na jesień
przystało poświęcone będą tradycyjnym jesiennym zajęciom naszych prababek. Zatem
wątek i osnowa przeplatać się będą w naszej
pracy nieustannie, a zanim to nastąpi poznamy historię lnu i wełny oraz dowiemy się
czy bajkowa śpiąca królewna rzeczywiście
mogła ukłuć się wrzecionem? Na „Jesienne
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nastroje” Muzealnego Klubu Juniora zapraszamy 12 listopada o godzinie 13.30.
Już w listopadzie w nieco pachnący korzennie świąteczny nastrój wprowadzi nas
wystawa „Świat toruńskiego piernika”
ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu. Ekspozycja w sposób przystępny, ale
również kompetentny przybliży historię
przypraw korzennych, form do wypiekania
pierników i tajemnicy powstania tzw. katarzynek, czyli najbardziej rozpoznawalnego
toruńskiego wypieku. Otwarcie wystawy
wraz z oprowadzaniem kuratorskim 17 listopada o godz. 17.00.
Kolejny wykład dla seniorów poprowadzi Dobrawa Skonieczna-Gawlik,
a dotyczyć on będzie pamięci przestrzeni.
Podczas spotkania 21 listopada, wspólnie
z uczestnikami Muzealnej Akademii Seniora odkryjemy historię miejsc i wszystko to, co wiąże się z przemijaniem bądź
trwaniem pewnych wspomnień i obrazów
oraz ich związku z przestrzenią.
Życie i przemijanie, miłość i rozstania,
tęsknoty i powroty będą tematem koncertu, który odbędzie się 24 listopada
o godzinie 18.00. Tym razem koncert
z cyklu „Muzyczne Piątki” będzie oka-

zją do przypomnienia dawnych melodii
w nowych, świeżych aranżacjach w wykonaniu zaproszonego zespołu.

GRUDZIEŃ
1 grudnia gościem Muzeum Saturn
w Czeladzi będzie dr Witold Wieczorek,
geograf, regionalista, miłośnik browarnictwa rzemieślniczego i piwowarstwa, autor
publikacji „Tradycje piwowarskie Zagłębia
Dąbrowskiego”. Podczas Wieczoru Historycznego na Saturnie nasz gość opowie o browarnictwie na ziemiach polskich,
o ewolucji w warzeniu piwa oraz przedstawi
krótką charakterystykę wybranych browarów istniejących niegdyś w Zagłębiu Dąbrowskim. Zapraszamy na godz. 17.00.
„Narracje i obrazy górnicze z terenu
Czeladzi” to projekt Towarzystwa Powszechnego Czeladź realizowanego przy
współpracy Muzeum Saturn. 4 grudnia,
w Barbórkę zapraszamy na podsumowanie
tegoż przedsięwzięcia i otwarcie wystawy
będącej pokłosiem badań terenowych i archiwalnych prowadzonych w ramach projektu. Zadanie współfinansowane ze środków
Miasta Czeladź i Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego.

DZIAŁO SIĘ
W sierpniu w Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia”
otwarto wystawę prac Ewy i Aleksandra Kozerów – artystów związanych z pracownią prof. Jacka
Rykały. Prezentowane na ekspozycji zatytułowanej „Procesja” prace malarskie Aleksandra Kozery
nawiązywały do wykonywanych
przez niego witraży, natomiast
Ewa Kozera skupiła swoją twórczą
uwagę na zmarłych przodkach nawiązując do katolickiego dogmatu
o nieśmiertelności duszy ludzkiej.

Prezentowana w Muzeum wystawa
„Świat toruńskiego piernika” będzie inspiracją do odpowiedzi na pytanie „Co ma
piernik do wiatraka?”. Na warsztaty wypiekania tradycyjnych pierników zapraszamy
sympatyków Muzealnego Klubu Juniora
10 grudnia.
15 grudnia w ramach spotkania „Cała
Czeladź śpiewa kolędy” zapraszamy do
wspólnego kolędowania, które poprowadzą
Anna Piech (śpiew) oraz Tobiasz Nykamowicz (fortepian).
Na spotkanie warsztatowe dotyczące
tradycji bożonarodzeniowych charakterystycznych dla Zagłębia Dąbrowskiego i innych regionów Polski zapraszamy seniorów
19 grudnia. W trakcie przedświątecznej
Muzealnej Akademii Seniora przewidziano nie tylko wykład dotyczący obrzędów
związanych z godnymi świętami, ale również pachnące kardamonem, cynamonem
i imbirem warsztaty.
29 grudnia o godz. 18.00 odbędzie się
ostatni w tym roku koncert z cyklu „Muzyczne Piątki”, podczas którego Antonio
Palermo wprowadzi nas we włoskie klimaty, a towarzyszyć mu będzie na fortepianie Tobiasz Nykamowicz.

Ostatniego dnia sierpnia miał miejsce wernisaż wystawy malarstwa Jana Biczysko „Tak blisko że dotykam”. Labirynt Galerii
w Piwnicy – miejsca ekspozycji – pozwolił na stopniowe wchodzenie
w świat przemyśleń i uczuć artysty. Uczestnicy tego wydarzenia mieli
okazję zapoznać się z jego twórczością, poznać jej etapy i  wysłuchać przedstawionej przez samego artystę opowieści o uczuciach,
marzeniach i pragnieniach znajdujących odbicie w jego pracach.
Wystawa czynna do 3 października.
2 września o godzinie 10.00 miała miejsce V Edycja Zlotu
Pojazdów Minionej Epoki. Podczas tego cyklicznego spotkania
miłośników zabytkowej motoryzacji uczestnicy mogli podziwiać
zabytkowe samochody, a także zwiedzić Galerię. Niewątpliwą
atrakcją wydarzenia była parada zabytkowych pojazdów, która
przy dźwiękach klaksonów ruszyła w kierunku czeladzkiego Rynku. Zlot zakończył się w Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej.
Daniel Pielucha to artysta, którego olejne malarstwo sztalugowe
prezentowaliśmy od 2 do 30 września. Malarz w swoich pracach,
wzorem wielkich poprzedników szuka cech świadczących o odrębności naszej kultury. Z wielkim szacunkiem dla warsztatu i historii
|C.d. na str. 12 >>
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malarstwa polskiego podkreśla jej wyjątkowy
charakter. Inspiracje znajduje w odchodzącym pejzażu naszej prowincji. Ludowość wsi
polskiej, wierzenia i obyczaje to sceneria wizji malarskich, w których autor wyraża swój
stosunek do współczesnego świata i egzystencji drugiego człowieka.
7 września odbył się wernisaż wystawy
Anny Pazdalskiej pt. „Zmysłowe ref leksje”. Artystka zaprezentowała rzeźby z brązu oraz w drewnie – stylizowane ludzkie
postacie, lekkie i ulotne. Ponadto przedstawiła pastele oraz rysunki wyróżniające się
ekspresyjną linią, mocnym kolorem oraz
iluzoryczną przestrzenią. Do zapoznania
się z twórczością artystki zapraszamy jeszcze do 5 października.

Wernisaż wystawy Daniela Pieluchy Nadrealizm Polski

ZAPRASZA
Od 11 października w Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia”
będzie czynna wystawa pt. „Kafka - przełamywanie granic”. Prof.
Zbigniew Bajek z krakowskiej ASP, autor projektu, zaprosił do udziału wielu artystów z Polski i z zagranicy (Niemcy, Czechy), których
zadaniem było zilustrowanie krótkich tekstów zaczerpniętych z dzieł
Franza Kafki. Ich dokonania można będzie zobaczyć we wnętrzach
Galerii na przełomie października i listopada. Na wernisaż wystawy
zapraszamy 19 października o godz. 18.00.

23 listopada o godz. 18.00 zapraszamy na wernisaż wystawy
malarstwa braci Michała i Krzysztofa Powałków. Prace artystów
to połączenie świadomości z podświadomością będącej wypadkową
doskonałego warsztatu, atrakcyjnego motywu z elementami niespodzianki i pieczołowitości wykonania, w których odbija się szacunek
dla siebie, swego dzieła i widza. Wystawa „Metafory” czynna będzie
do 26 grudnia.

Jacek Szaleniec (pseudonim artystyczny Janiec) to artysta prezentujący malarstwo abstrakcyjne, realizujący swoje wizję plastyczne
przy pomocy własnej, oryginalnej techniki w której najważniejszy
jest kolor. To dzięki niej malarz organizuje przestrzeń swoich obrazów, wprowadza ruch, napięcie, koncentruje uwagę mocnymi akcentami lub wprowadza melancholijną harmonię. Wystawa otwarta od 16
listopada, gościć będzie w „Elektrowni” do 26 grudnia.

W dniach od 25 listopada do 31 grudnia 2017 roku będzie miała miejsce prezentacja grafiki studentów i dyplomantów Katedry
Grafiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Na spotkanie z twórcami i ich dziełami zaprezentowanymi na wystawie „Przestrzenie indywidualne” zapraszamy do Galerii Sztuki Współczesnej
„Elektrownia” 7 grudnia o godz. 18.00.
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MUZEUM SATURN W CZELADZI:
Dział Organizacyjno-Administracyjny
Adres: ul. Dehnelów 10, 41-250 Czeladź
tel. (32) 265 42 93 e-mail:muzeumczeladz@gmail.com
Dział Historii Miasta
i Górnictwa Zagłębia Dąbrowskiego
Adres: ul. Dehnelów 10, 41-250 Czeladź
tel. (32) 265 42 98 e-mail: historia.muzeumsaturn@op.pl
Dział Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia”
Adres: ul. Dehnelów 45, 41-250 Czeladź
tel.(32) 263 00 88 e-mail: elektrownia-galeria@o2.pl

Godziny otwarcia Muzeum Saturn
(ul. Dehnelów 10)
Poniedziałek, sobota – nieczynne
Wtorek, środa – 9:00-15:30
Czwartek, piątek – 9:00-17:00
Niedziela:
sezon letni (kwiecień-październik) – 13:00-17:00
sezon zimowy (listopad-marzec) – 11:00-15:00

Godziny otwarcia Galerii Sztuki Współczesnej
„Elektrownia” (ul. Dehnelów 45)
Poniedziałek – nieczynne
Wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota – 9:00-17:00

